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ل لو ٌةالياط ل تاالل االس او ُية ايل ر ياكر االقر افري لل ر ا
اواألسررت اوس ر  .وي ر واأيا يررةالرريا
الل سررةالررماالل للررةافي ر
الل االس ا"أ" تستحو ا ل االط ةاواا يا ااأل ر ا االتريا
س لتافيا االل ا !

**
لطالب مدرسة السالمة وأهاليهم

في هذا العدد

كما تزرع  ..تحصُد

**

الكثيرررر الررررياال رررر اي رررر ا رررر ا
لحر ا
اللقولة! فر لالّح االر ياير ا ً
أواشررررر ي ً االررررريايحلررررر ا ً ررررر اوا
لرري ً ا! و ر االحلر ا لر اي ريا
الالّ اثل ال ا ح لتاي ا الياح ثٍا
أل ضررررناو يررررةا لرررر ا رررر افي رررر ا
فسرررق اوحال ررر الرررياال ررر و اأوا
الحرررررررر ا اال اأرررررررر ا لرررررررر اأيا يا
حل .

غري خمصصة للبيع

ت يررةاأوا ر اأي ر االق ر ا ااأل ر ا
تش ر نا ل ر اح ر ٍ اك ي ر ٍ ا ل ر االال رّ ،ا
سررر ة اال يرررةا ررر ال ررر ا
فررر االررر اأح ل
ايو ًال ا ر ا
ولةِاأ ف ِ اوت
يررو ٍ اوس ر ًةا ر اس ر ةٍاو ل ر ،ا لغررةا
الالررّ ا" لت شرري "،اأيا الررةاك ر ا
ًا
اأوا
ل اي لقا الياشواأ اض
أو .
ول ر ا رريا ر االشررواأ االض ر
ت ى؟

اي ر ا

تتمتة االفتتاحية

fritidsaktiviteter

كما تزرع  ..تحصُد

قسم الرعاية الرتفيهية
ت يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا قسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اال

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةاالت في يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة:

وا س ٌ افيااألس الالتو ٌ األ اطّ االل ا االلغ احت اسيا 12س ةاو ر ايكرويااسرتق االطرّ ا
فيناأو اال او اال ا ل سر ةالب ر االر يياي للروياأواي سروياويتطلر الر ا لل ُ ر االر وا افريا
الماأو تاأوا االل سية.
أو تٍاتت
و ل اأياالطّ اكر يايرول اكلرنافرياالل سرةافر يا شر ط تاال يرةاالت في يرةاي غرياأياتكرويالسرليةا
وحي ا اسية.
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رررياكررر ا رررو ٍ اأواف ررر ٍ اأواتلررر ا ٍ ا
خ ٍجا ياألرو االت يرةااللرحيحةا
و لي ر اأيا كررويال ر ا ر و ًا فرريا ر اا
اف ريا
فررّا ت ل ر الررما ض ر اال ر
حي ت ررر االيوليرررةا ألالررر ٍ ا يررر ٍاا ررريا
الحير ِ اثر ا رأل ُ اأوا ر ا ر االتقلير ا
أواالةاتكررر ا ِ او ا ررر ! أوا قرررو ا ال ررر ٍ ا
ل ررررر ٍ الل ررررر ِ االت يرررررةاو شررررر
أطال ل ر ال ر افيررناكت ر خيياالس ر أ ا
وال يلررةاولرريا رر االرر لما سررل ا
ل ا أخ ا"شالطة" أواأكثر اثر احرييا
ُيررر ليُ اأوا ُ ررر ا لي ررر ا ت رررناو يررر ا
ل ر لا او رلاي ا ر ،اوأل ر الرري
لر ت ر و ا
اال
ا،ايت ح أُا
اللش و تاالكحولية،اوال ير ا ر هلل،ا
واالر لمالر ي الريا طر اأوا ر ا
اللررغ ا ر ًرةالرريا ر اااللش ر و ا
ال ُلحرررر ح اكرررر ل ي اوحي رررر ،اوحرررريي
يسرررتيق وياوياليقرررويالرررياسررر ت ا
ي ي ويا لّ اأوا او لاي ا يا
الش !
ث ر اأيا تل ر ا ط يق رةٍاللتوي ر ٍاةافرريا
حرر مالشرر كل اوتسرريي األررو احي ت رر ا
اليوليرررةاكررر لل و ا لررر االكررر الررر ىا
ال تاال سليةاأواأيةا ةٍاأخر ى
سررررروا ٌ ا للوا رررررةاالشخلررررريةاأوا
لل اسررلةاأوا لتوال ر ا ررياط يررق
ال ررر ت األررر اأوا ررر اوفررريا ررر ا
األحيرررر يا طلرررر الرررر اأ السرررر اأيا
ي الررر واالررر ا طررري الرررياتو ي ررر تٍا
ك ةٍاأوالغلوطرةٍاو ر ا قرو ا ر ا
أحسر ح االتلر افيشِ ر االطالر ا ل ر ا
شأ ُ لي ر ا
االتل ف تاالق يحةاوي ا
رًّ
و ر او ث ر ا ررياوال يررنافرري يا ر ا
أ رررررر اتلرررررر ف تٌ ا رررررر أ اواأقررررررةا
و و يةاولش و ة.
ثررر ا رررأتيافررروقاكررر ا ررر ااو تشررر ةاقُا
لح يثاأل ااآلخ يياو تال خ ا أ ر ا
قلررررر افرررررريات يرررررةاأوا رررررر
لررررر ا ُ م
ا لرر االط يررقااللررحي
ووضرر
افررري
و حررريافرررياالحقيقرررةاوضررر
اللس االخ طئ!
فهالّ اتعظنا واتقينا الله في تربية
أوالدنا لنحصد خيرًا!
مالمو/السويد

-(2)-

بعد أن عاد ًّتوا من فرصة
االستراحة كان ألسرة مجلة
السالمة هذا اللقاء مع التلميذ
حمزة الصالح .طلبنا منه أن
يقوم بتزويدنا ببعض
َ
املعلومات عنه فباشرنا
الحديث بأنه من دواعي سروره
ً
أن يكون تلميذا في مدرسة
أمر ُّ
السالمة وهذا ٌ
يسره وهو في
الصف الرابع ابتدائي ويمارس
رياضة الهوكي على الجليد
( .)Ishockeyثم تابع حديثه
عن أوقات االستراحة في
املدرسة أو أثناء الحصص في
الصف وفي قاعة الرياضة بأنه
ال يعارض وجوده مع بقية
بغض النظر من أين
التالميذ
ِّ
ذكر أو
أصلهم أو جنسهم من ٍ
أنثى.
ويضيف حمزة بأنه كتلة
مشتعلة من الطاقة اإليجابية
وليس من السهل عليه أن
يغضب بل عنده املقدرة على
السيطرة على مشاعره وهذا
ٌ
أمر يفيده في التدخل في حل
الكثير من املشاكل التي تحصل
بين زمالئه في الصف أو

خارجه .وهو ينتقد بعض
التالميذ الذين يقفون بعيداً
وال يتدخلون بل على العكس
فريق على آخر
يبدأون بتشجيع ٍ
عنف بينهم
وقت نشوب ٍ
واستخدم تعبير ( )slaggeأي
ً
أن البعض يهتف ويشجع طرفا
على آخر؛ وهذا األمر يزعج
حمزة ً
كثيرا لذلك يدخل بكل
إرادة لوقف الشجار ويدعوهم
ٍ
إلى عدم استعمال العنف وأن
يكونوا أصدقاء بدل ذلك،
بريق شع من
قالها حمزة مع ٍ
عينيه ليؤكد ذلك.
ويضيف حمزة بأن الكثير من
زمالئه التالميذ يثمنون عمله
هذا ويثنون عليه وفي نفس
الوقت هناك البعض ممن
يعارضه في مواقفه هذه على
حد قوله .وهو يسمع الكثير من
عبارات اإلطراء والثناء واملدح
على مواقفه ولكن ما زال
يعتقد بأن ً
بعضا منهم لهم آراء
أخرى غير إيجابية تجاهه.
وحين سألناه عن حياته
الخاصة وما يفعله في البيت أو
ما يمارسه من هوايات ،أجاب

يكرس الكثير من
حمزة بأنه ِّ
وقته ملمارسة هوايته املفضلة
وهي الهوكي على الجليد ألنها
ممتعة ًّ
جدا بالنسبة إليه
وتساعده في بناء جسمه على
أسس قوية وكذلك ُّ
تدرب
ٍ
دماغه على التركيز في اللعب
وتجنب عمل األخطاء حتى ال
يؤذي نفسه أو يؤذي غيره،
وهذه الرياضة كغيرها تساعده
ً
على أن يكون
منتظما في حياته
وأموره األخرى.
وبالنسبة لألدوات التي
يحتاجها ملمارسة هذه
الرياضة ،فأوضح حمزة بأن
معدات ومالبس خاصة تلزم
لهذه الرياضة منها عصا
الهوكي ،والخوذة الواقية
للرأس والوجه ،ودعامات
لحماية الكتف والركب
ً
والساقين إضافة إلى حذاء
التزحلق .كل هذه األدوات
تكلف الكثير من املال ولكن
والده وأمه يساعدانه على
تحمل هذه النفقات تشجيعاً
له ،قالها بابتسامة عريضة
على فمه.

شهدت مدرسة
السالمة على
مدار ثالثة أيام
من شهر أكتوبر
 2018التصوير
الفوتوغرايف
للطالب.
 18-17-16من
الشهر
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ٌ الياطّ االل االث يا" " أث ا ي ت اللكت ةال للواال أيسية حيثا ضواا
و ًت اللت ًافياح يقةا"اللل " الل و الللكت ةاول واافيااألل االلخللةالألطال .

ا

لحتي
ي

رررررر االطررررررّ الرررررريااللرررررر ا
التل يرررر ياو رررر اي رررر وياسررررلطةا
الال ك ررررةا شرررر ا ال للررررةااللغررررةا
ال يرررةالي فرررت .لرررياشرررأيا ررر اا
ال رررو الرررياال شررر ط تاأيايوطررر ا
ال ّ ةال ا يياالطّ اول للي .

ل جاأخ ىالياأ ل االطّ اخّ ا ش ط تاالال يتي
لياو قاالسيلال
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و يا

ا ياأشك ال سل تالل و ة
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يوم دراسي للطاقم التعليمي يف مدرسة السالمة يوم اجلمعة
 26أكتوبر  / 2018تتمة املوضوع صفحة -1-

يلعب حمزة ً
حاليا ويتدرب مع نادي
ليم هامن (الهوكي على الجليد للصغار
في أعمار  10سنوات)؛ وهو يتدرب  3إلى
أربع مرات في األسبوع وملدة ساعة إلى
ساعتين في كل تدريب.
ثم أضاف حمزة بأن هذا النوع من
الرياضة فيه خشونة ويتطلب الكثير
من الطاقة والتركيز ولذلك عليه أن يأكل
بانتظام ويحافظ على مواعيد نومه .ثم واصل حمزة شرح
كيفية اللعب في هذه الرياضة بقوله بأنه ُيسمح لالعب أن
يصدم الطرف اآلخر بكتفه مع توخي الحذر بعدم إيذائه أو حتى
إيذاء نفسه.
ثم أنهى حمزة مقابلته باإلجابة على سؤالنا له عن نصيحة يود
تقديمها لزمالئه التالميذ ،فقال حمزة إن على املرء أن يكون
ً
واثقا من نفسه وأن يحدد ما يريد ويعزم على تحقيق الهدف
ً
الذي وضعه لنفسه .وهو يطمح أن يصبح ً
العبا محترفا في
مجال الهوكي على الجليد وأن يلعب ويمثل السويد في بال ٍد
أخرى
ونواد مشهورة.
ٍ
بالطبـ ـع أسـ ـرة املجلـة تتق ـ ـ ـدم بالشك ـ ـر الج ـ ـزيل إلى التلم ـ ـيذ
حمزة على ه ـذه املقابل ـة ال ـرائعة ونؤي ـ ـده في أفك ـاره اإليجابية
وندعو له بتحقي ـق حلم ـ ـه في مج ـ ـ ـال ال ـرياض ـ ـة الذي اختاره
ً
هدفا لنفسه ونتمنى له كل التوفيق!

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Svenska/

Lättskriven /

Tioårige Hamzah har nyss
kommit in från rasten och
ställer upp på en kort
intervju med skolans
tidning Al-Salamah. Han
trivs bra på skolan och går
nu i fjärde klass och
fritiden ägnar han åt
ishockey. När det gäller
raster och lektioner,
specifikt under
idrottslektionen tycker
Hamzah att barnen kan
leka med varandra oavsett
var man kommer ifrån
eller om man är pojke
eller flicka. Hamzah

utstrålar positiv energi och
blir inte arg så enkelt och
det använder han för att
lösa konflikter mellan
skolkamraterna. ”När
barnen börjar bråka och
ropar ”slagge” så kommer
jag emellan och stoppar
och uppmanar de att inte
slåss och istället vara
vänner” säger Hamzah
med glimten i ögat. Många
barn på skolan uppskattar
Hamzahs mod och positiva
inställning samtidigt som
några av barnen inte
håller med, säger han.
Hamzah får ofta höra
komplimanger och
uppskattning men
samtidigt vet han att alla
inte tycker om honom.

Vi frågar Hamzah om hans
passion i livet och vad han
tycker om att göra på
fritiden. Hamzah säger att
han ägnar mycket tid åt
ishockey eftersom det är
roligt att spela samtidigt
som man tränar upp
kroppen och hjärnan. Man
lär sig hålla koncentration
och fokus på rätt sak vid
match och träning och det

Nr. 7/2018

gör att man blir
disciplinerad. För att
kunna spela ishockey
behöver man en speciell
utrustning som består av
ishockeyklubba, hjälm,
axelskydd, knä-och
benskydd samt bra
skridskor. All denna
utrustning kostar mycket
pengar men min pappa
hjälper mig med allt, säger
Hamzah med ett leende
på läpparna.
Hamzah spelar i nuläget i
Ishockeyklubben Limhamn
Ishockey pojkar födda
2008. Han tränar 3 – 4
gånger i veckan i 1 – 2
timmar per träningspass.
Ishockeyn är en mycket
tuff sport som kräver
mycket energi och fokus
och därför måste man äta
och sova ordentligt menar
Hamzah. Han fortsätter
förklara hur ishockey
spelas och säger att man
exempelvis får tacklas
men inte skada andra,
man får helt enkelt vara
försiktig när det går.

Tips till andra barn som
Hamzah vill skänka är att
man alltid ska vara
bestämd och veta vad
man vill och fortsätta
kämpa hårt alltid. Hamzah
ser fram emot att bli en
professionell ishockeyspelare och spela i andra
länder och i stora
tävlingar.
Vi tackar Hamzah för
intervjun och stöttar
honom i hans dröm och
önskar honom all lycka i
livet!

Årskurs 1B på utflykt till
Malmö Kulturskolan.
Eleverna var jätte glada för
denna upplevelse.
Elever även fick spela teater
(kungen och drottningen)
med fantastiska kläder och
masker.
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